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Dia Hora Intenções 

Terça 
30 

19:30 
- Rosalina Lopes Dias - m. c. filho Martinho; 
- Maria da Conceição Venâncio (aniv) - m. c. Marido (pg). 

Quinta 
2 

19:30 

- Liga de Amigos e Vocações; 
- Lucinda Lopes Cerqueira, filho Agostinho e neto Filipe João - m. c 
Família; 
- Elisabete Krieg - m. c. João Venâncio (pg). 

Sexta 
3 

19:30 
- Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da oração; 
- Familiares de Helena Esteves (6/15) (pg). 

Sábado 
4 

19:15 
 

- João Dias Fernandes - m. c. Família; 
- Maria Gracinda Ferreira Pimenta Martins, Hermes Oliveira Pimenta, 
João Ferreira Pimenta e Familiares - m. c. Família; 
- Maria Rita Vieira de Melo (4/11)  - m. c. sobrinha Maria dos Praze-
res de Melo Morais Oliveira (pg). 

 
 
 

Dom. 
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11:00 
 
 
 

XIV Domingo do Tempo Comum 
 
 
- José António do Vale e Isaura Vieira de Sá - m. c. filha Rosa. 
 
 
 
 
- João Gonçalves Barreiro, Esposa, Pais e Sogros - m. c. Família (pg); 
- Augusto Gomes de Sousa - m. c. Esposa. 

No segundo fim de semana, dias 11 e 12 de Julho, teríamos a festa ao 
Santíssimo Sacramento e vamos ter. Sem procissões, no Sábado a missa ves-

pertina à hora habitual e no Domingo, às 11:00 horas a Eucaristia da festa e às 
15:00 horas, adoração ao Santíssimo Sacramento com oração de vésperas, prega-
ção e bênção do Santíssimo Sacramento. Façam as vossas ofertas nas coletas das 
Eucaristias.       
- A Adega de Ponte de Lima, informa os Senhores Associados e os Viticultores 
em geral, que a primeira aplicação de produtos para o combate  à “Flavescência 
Dourada” deve ser feita entre os dias 23 de Junho e  2 de Julho de 2020.  

Boa semana! 
Iª Leitura: Zac. 9, 9 - 10; 

Salmo Responsorial: 144 (145); 

IIª Leitura: Rom. 8, 9. 11 - 13; 

Evangelho: Mt 11, 25 - 30. 

O JOANINO 
Nº 1093 – 28 de Junho a 4 de Julho de 2020 

 XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 

Nas leituras deste 13º Domingo do Tempo Comum, cruzam-se vários temas. No geral, os 
três textos que nos são propostos apresentam uma reflexão sobre alguns aspetos do discipula-
do. Fundamentalmente, diz-se quem é o discípulo e define-se a missão do discípulo . 

O Evangelho é uma catequese sobre o discipulado, com vários passos. Num primeiro pas-
so, define o caminho do discípulo: o discípulo tem de ser capaz de fazer de Jesus a sua opção 
fundamental e seguir o seu mestre no caminho do amor e da entrega da vida. Num segundo 
passo, sugere que toda a comunidade é chamada a dar testemunho da Boa Nova de Jesus. No 
terceiro passo, promete uma recompensa àqueles que acolherem, com generosidade e amor, 
os missionários do "Reino". 

Na primeira leitura mostra-se como todos podem colaborar na realização do projeto salva-
dor de Deus. De uma forma direta (Eliseu) ou de uma forma indireta (a mulher sunamita), 
todos têm um papel a desempenhar para que Deus se torne presente no mundo e interpele os 
homens. 

A segunda leitura recorda que o cristão é alguém que, pelo Batismo, se identificou com 
Jesus. A partir daí, o cristão deve seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida e renun-
ciar definitivamente ao pecado.                                                                          In “Dehonianos” 



 LITURGIA DA PALAVRA 
XIV Domingo Tempo Comum 

5 de julho de 2020 
 

Primeira Leitura: 

Leitura da Profecia de Zacarias  
Eis o que diz o Senhor: «Exulta de ale-

gria, filha de Sião, solta brados de júbilo, 
filha de Jerusalém. Eis o teu Rei, justo e 
salvador, que vem ao teu encontro, hu-
mildemente montado num jumentinho, 
filho duma jumenta. Destruirá os carros 
de combate de Efraim e os cavalos de 
guerra de Jerusalém; e será quebrado o 
arco de guerra. Anunciará a paz às na-
ções: o seu domínio irá de um mar ao 
outro mar e do Rio até aos confins da 
terra».  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

Louvarei para sempre o vosso nome, 
Senhor, meu Deus e meu Rei.  
Segunda Leitura: 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos  

Irmãos: Vós não estais sob o domínio 
da carne, mas do Espírito, se é que o Es-
pírito de Deus habita em vós. Mas se al-
guém não tem o Espírito de Cristo, não 
Lhe pertence. Se o Espírito d’Aquele que 
ressuscitou Jesus de entre os mortos habi-
ta em vós, Ele, que ressuscitou Cristo 
Jesus de entre os mortos, também dará 
vida aos vossos corpos mortais, pelo seu 
Espírito que habita em vós. Assim, ir-
mãos, não somos devedores à carne, para 
vivermos segundo a carne. Se viverdes 
segundo a carne, morrereis; mas, se pelo 
Espírito fizerdes morrer as obras da car-
ne, vivereis.  

Palavra do Senhor.  
Aleluia: cf Mt 11, 25 

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e 
da terra, porque revelastes aos pequeni-
nos os mistérios do reino.  
Evangelho: Mt 11, 25 - 30. 
 

 

NOVO DIRETÓRIO 
 
O presidente do Conselho Pontifício 

para a Promoção da Nova Evangelização 
(Santa Sé) disse no Vaticano que o Dire-
tório para a Catequese que foi lançado 
hoje quer responder a “novos modelos de 
comunicação e de formação”. 

“A Igreja está diante de um grande de-
safio que se concentra na nova cultura 
com a qual se vai encontrando, a cultura 
digital. Centrar a atenção num fenómeno 
que se impõe como global obriga todos os 
que têm responsabilidade da formação a 
evitar subterfúgios”, referiu D. Rino Fisi-
chella, esta manhã, em conferência de 
imprensa com transmissão online. 

O documento foi apresentado aos jorna-
listas pelos responsáveis do Conselho 
Pontifício para a Promoção da Nova 
Evangelização (Santa Sé), que desde 
2013, por decisão de Bento XVI, hoje 
Papa emérito, assumiu entre as suas com-
petências o setor da Catequese. 

A publicação de um Diretório para a 
Catequese foi apresentada como “um 
acontecimento feliz para a vida da Igre-
ja”, sendo anunciadas duas edições em 
língua portuguesa (Brasil e Portugal). 

D. Rino Fisichella destacou que a cultu-
ra digital tem “um valor que sente os efei-
tos da globalização” e manifesta a 
“transformação radical dos comportamen-
tos que incidem sobretudo na formação 
da identidade pessoal e nas relações inter-
pessoais”. 

Neste sentido, o arcebispo italiano falou 
de um “novo modelo de comunicação e 
de formação que toca inevitavelmente 
também a Igreja no complexo mundo da 
educação”. 

Desde o Concílio Vaticano II (1961-
1965) foram publicados o Diretório Cate-
quístico Geral, em 1971, e o Diretório 
Geral de Catequese, de 1997; a 11 de 
outubro de 1992, São João Paulo II publi-
cou ainda o Catecismo da Igreja Católica. 

O presidente do Conselho Pontifício 

para a Promoção da Nova Evangelização 
sublinhou a necessidade de novo Diretó-
rio, que abordasse “as problemáticas ine-
rentes à cultura digital” e apresentasse 
“percursos a realizar para que a catequese 
se torne uma proposta que encontra o 
interlocutor que seja capaz de a compre-
ender e de ver como se adequa ao seu 
mundo”. 

O responsável sublinhou que a evange-
lização “ocupa o primeiro lugar na vida 
da Igreja”, pelo que a Catequese deve ser 
lida nesta chave, vendo em cada catequis-
ta “um genuíno evangelizador”. 

O coração da catequese é o anúncio da 
pessoa de Jesus Cristo, que ultrapassa os 
limites de espaço e de tempo para se 
apresentar a cada geração como a novida-
de oferecida para alcançar o sentido da 
vida. Nesta perspetiva, é indicada uma 
nota fundamental de que a catequese deve 
apropriar-se: a misericórdia”. 

Segundo D. Rino Fisichella, é urgente 
levar a cabo a “conversão pastoral” para 
libertar a catequese de “algumas armadi-
lhas” que impedem a sua eficácia, a co-
meçar pelo “esquema escolar”, segundo o 
qual a catequese de iniciação cristã é vi-
vida no paradigma da escola. 

O responsável fala ainda de uma menta-
lidade que liga à Catequese á “receção de 
um sacramento”. 

“É evidente que, quando a iniciação 
tiver terminado, se vai criar um vazio 
para a catequese”, advertiu o arcebispo 
italiano. 

A intervenção advertiu ainda para a 
“instrumentalização do sacramento por 
parte da pastoral”, dando como exemplo 
o adiamento do sacramento da Confirma-
ção para manter na paróquia os adoles-
centes. 

O presidente do Conselho Pontifício 
para a Promoção da Nova Evangelização 
destacou que o “primeiro anúncio” é es-
sencial, promovendo o “encontro que 
permite que se experimente a presença de 
Deus na vida de cada um”. 

Durante demasiado tempo a catequese 
centrou os seus esforços em dar a conhe-
cer os conteúdos da fé e na pedagogia 
com a qual os devia transmitir, descuran-
do infelizmente o momento mais determi-
nante que é o ato de cada um escolher a 
fé e dar o seu assentimento”. 

O documento propõe uma renovada 
valorização dos sinais litúrgicos da inicia-
ção cristã e do património de arte, litera-
tura e música. 

“Fazemos votos de que este novo Dire-
tório para a Catequese possa servir verda-
deiramente de ajuda e de apoio à renova-
ção da catequese no processo único de 
evangelização que, desde há dois mil 
anos, a Igreja não se cansa de realizar, 
para que o mundo possa encontrar Jesus 
de Nazaré, o Filho de Deus feito homem 
para nossa salvação”, concluiu D. Rino 
Fisichella. 

Em Portugal o novo documento orienta-
dor da Catequese vai ser editado pelo 
Secretariado Nacional da Educação Cris-
tã, com apresentação da obra nas Jorna-
das Nacionais de Catequistas. 

OC 
 

VIDA PAROQUIAL 
 

- O Tríduo Sagrado Coração de Jesus 
aconteceu nos dias 17 a 21 de Junho. Ori-
entado pelo diácono João Basto, sobre o 
tema: “a arte de purificar o coração”. 

Agradeço a participação, a colaboração 
das zeladoras do Apostolado da Oração, 
das zeladores dos altares da Igreja paro-
quial, do Grupo Coral, todos os dias do 
tríduo, dos Acólitos e dos Conselheiros 
da Fábrica da Igreja. 

Aos associados, lembrar que o anual 
não é por causa de uma bandeira, mas 
pelo sufrágio feito na primeira sexta-feira 
de cada mês. Vamos falecer, vão falecer 
os nossos descendentes e continuaremos 
a ser sufragados enquanto se mantiver 
ativo este Centro de Apostolado do Sa-
grado Coração de Jesus. 

Ele nos tenha em seu Coração. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_po.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/06/25/0356/00812.html#port

